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4. Minőségi közösségi szolgáltatások

A fejlesztési programok a tematikus célon belül a következők:

4.1. Oktatásfejlesztés és ifjúsági politika
• bölcsődei és óvodai férőhelyek kapacitásának rugalmas alakítása az 

igényeknek megfelelően, humán erőforrás fejlesztés, felszereltség javítása
• közoktatás minőségi fejlesztése (pedagógusképzés, infrastruktúra)
• művészeti oktatás fejlesztése, integrálása a kerület kulturális életébe
• felsőoktatási kínálat bővítésének elősegítése
• tanulmányi ösztöndíj programok
• programok szervezése, programhelyszínek kialakítása az ifjúság és a fiatal 

felnőttek számára

4.2. Hatékony egészségügyi rendszerek
• egészségügyi ellátás infrastrukturális hátterének fejlesztése
• kórházi infrastruktúra fejlesztése, hasznosítása 
• prevenciós, rehabilitációs programok

4.3. Kulturális értékteremtés
• intézményi rekonstrukció, átstrukturálás
• kulturális értékteremtésre ösztönzés, művészeti ösztöndíj program folytatása
• helyi művészek megjelenésének támogatása
• építészeti értékek megóvása, hasznosítása

4.4. Polgárbarát, hatékony önkormányzati hivatal
• önkormányzat informatikai rendszerének fejlesztése



5. Aktív társadalom, szolidáris kerület

A fejlesztési programok a tematikus célon belül a következők:

5.1. Lokálpatriotizmus erősítése, helyi közösségek és civil szervezetek támogatása
• önkormányzati infrastruktúra biztosítása a civil társadalom és helyi 

közösségek számára
• térségi jelentőségű kulturális, közösségi, sport események szervezése
• helyi társadalmat és civil  szervezeteket aktivizáló szakmai és közösségi 

programok szervezése, ezek elősegítése
• nemzetiségi kultúra ápolása
• Neves Újpestiek megismertetése a lakossággal
• testvérvárosi program folytatása

5.2. Szociális szolgáltatások hatékonyságnövelése

• szociális közszolgáltatások infrastruktúrafejlesztése, kapacitásbővítése, 
igényekre szabott helyi projektek indítása

• társadalmi vállalkozások és civil szektor szociális ellátásba való bevonása
• idősotthonok kapacitásának rugalmas alakítása
• hajléktalan rehabilitációs program folytatása
• közmunkaprogram folytatása



5.3. Lakhatási program
• energiahatékonysági megújítások – önkormányzati bérlakások 

korszerűsítése
• önkormányzati bérlakás állomány összetételének javítása

5.4. Szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek kezelése
• szegregált terület kezelése, rehabilitációja
• veszélyeztetett területeken a közterületek, intézményi felújítások folytatása
• szoft projektek: - hálózatos jelleggel

foglalkoztatást támogató programok 
gyermekekre irányuló iskolán kívüli programok 
mentorok képzése helyiek bevonásával és tranzit foglalkoztatás
egészségügyi prevenciós programok
közösségi háló erősítése (tematikus civil szervezetek működésének 
támogatása, integrációt, toleranciát városi szinten erősítő események, 
programok támogatása)

5.5. Közbiztonság erősítése
• Infrastruktúra bővítése
• Prevenciós programok



4. Beavatkozásokhoz kapcsolódó projektek
A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai 

ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségének fejlesztése

Ifjúságot támogató program – ösztöndíjak, támogatások, képzési programok, 

kulturális és közösségi események stb.

Felsőoktatási intézmények bővülésének elősegítése

Egészségügyi ellátó rendszer (házi felnőtt-és gyermekorvosi szolgálatnak, fogorvosi 

szolgálatnak, védőnői szolgálatnak, nem iskolaépületben lévő iskolaorvosi 

szolgálatnak helyet adó épületek) infrastrukturális fejlesztése

Szakorvosi rendelő szolgáltatásfejlesztése

Kórházi infrastruktúra hasznosításának, fejlesztésének elősegítése

Új piaccsarnok fejlesztéséhez kapcsolódó közösségi létesítmények kiépülésével a 

jelenlegi kulturális intézmények átstrukturálása, fejlesztése

Helytörténeti gyűjtemény rekonstrukciója

Újpesti tematikus sétaút kialakítása 

Könyvtári infrastruktúra fejlesztésének elősegítése

Önkormányzati hivatal informatikai fejlesztése



5. Beavatkozásokhoz kapcsolódó projektek

Térségi jelentőségű kulturális, közösségi, sport események szervezése

Helyi társadalmat és civil  szervezeteket aktivizáló szakmai és közösségi 

programok szervezése, ezek elősegítése

A családokról, gyerekekről, fogyatékosokról, az időskorúakról, 

szenvedélybetegekről, és hajléktalan emberekről gondoskodó szociális 

alapellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése 

Önkormányzati bérlakás állomány összetételének javítása

Önkormányzati bérlakások korszerűsítése

Antiszegregációs program - akcióterületi és kerületi szintű hálózatos 

felzárkóztatási projektek

Közbiztonság javító programok és fejlesztések (térfigyelő kamerarendszer 

bővítése)







I. számú:
Újpest kerületközpont – Városkapu projektjei
• közlekedési területek fejlesztése
• befektetési területek előkészítése a kerületközpont és Városkapu térségében
• kulturális intézményrendszer átstrukturálása, fejlesztése
• szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek infrastrukturális 

fejlesztése, ott lakók szociális felzárkóztatása
• térségi vonzáskörzettel bíró rendezvények szervezése 
• inkubátorház fejlesztésének elősegítése
• lakóterület fejlesztések, lakásállomány minőségi megújításának elősegítése
• Árpád út humanizálásának előkészítése
• Városkapu intermodalitásának fejlesztése 

II. számú: 
Káposztásmegyer IMK projektjei
• elővárosi vasúti fejlesztések
• M3 metró meghosszabbításának előkészítése
• Intermodalitás fejlesztése
• Megyeri út meghosszabbítása (aluljáró)
• intézményfejlesztés
• gazdasági területek előkészítése
• P+R parkolás fejlesztése



III. számú:
Duna part projektjei
• Infrastruktúrafejlesztés: gyalogos és kerékpárutak, 

kiszolgáló utak és parkolók, sétány
• Újpesti-öböl menti területsáv közcélú hasznosítása
• Népsziget rekreációs célú hasznosítása
• Palotai-sziget gyalogos feltárása, természeti értékek 

bemutatása
• 50 m-es uszoda építése (Zöld Folyam/Zászlóshajó)
• sportcsarnok építése  (Zöld Folyam/Zászlóshajó)
• árvízvédelmi rendszerek fejlesztésének erősítése

IV. számú:
Tábor utca – Szilas-patak – Farkas-erdő projektjei
• sport- és aktív szabadidős infrastruktúra fejlesztése a Tábor 

utcai sportközpontban
• Szilas-patak menti sáv rekreációs fejlesztése
• Farkaserdő rekreációs fejlesztésének elősegítése



PROJEKT NEVE: TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁS PROGRAMJA

PROJEKT JELLEGE HÁLÓZATOS PROJEKT

PROJEKT 

INDOKLÁSA:

A lakosság társadalmi és szociális szempontból alacsonyabb 

státuszú rétege a kerület egész területén gondoskodást igényel, 

meg kell akadályozni az egyének, családok társadalmi 

leszakadását. 

PROJEKT CÉLJA Felzárkóztatás, társadalmi integráció. A hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok esélyegyenlőségének mind teljesebb 

biztosítása. A hátrányos szociális helyzetűek teljes leszakadásának 

megakadályozása.

A szegregátumban élők helyzetének segítése, továbbá a 

veszélyeztetett területek fokozott figyelemmel kísérése, azok 

szegregátummá válásának megakadályozása.

PROJEKT LEÍRÁSA: Projektelemek:

- nem fizikai jellegű programok fejlesztése a megvalósításban 

érintett partnerek részvételével, kerületi szintű kiterjesztése 

(célcsoportspecifikus és tematizált tartalmak kialakítása –

ezek lehetőség szerinti összekapcsolása. pl. képzés, 

foglalkoztatás, szociális ellátás)

- közterület fejlesztése, ingatlanállomány megújításának 

elősegítése, intézményfejlesztés



PROJEKT NEVE: KULTURÁLIS ÉRTÉKMEGŐRZÉS PROGRAMJA

PROJEKT JELLEGE HÁLÓZATOS PROJEKT

PROJEKT CÉLJA Műemlék, műemlék jellegű, történeti, kulturális, építészeti

értékekkel rendelkező épületek, létesítmények állagmegóvása,

fejlesztése, alulhasznosított épületek funkcióval való megtöltése.

PROJEKT LEÍRÁSA: Projektelemek:

- Üresen álló, egykori intézmények funkcióváltásának, 

megújulásának elősegítése (kapcsolódóan az inkubátorház, 

civil infrastruktúra fejlesztésének illetve ifjúsági 

programhelyszín kialakításának céljaihoz)

- Víztorony funkcióval való megtöltésének vizsgálata, 

előkészítése, megvalósítása

- Neves Újpestiek programhoz kapcsolódóan emléktáblák, 

kulturális tanösvény létesítésének vizsgálata


